
 Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Nezvalovo nám. 856, příspěvková organizace 

 

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE 

 MŠ nám. B.Němcové 664 
 

 
 

1. Dle zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dle §123, odst. 2 tohoto 

zákona se „Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí 

nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního 

roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku“. 

 

2. Konkrétní výši úplaty stanoví ředitel školy. 

 

3.  Výši úplaty za školské služby stanovuji na období od 1. 9. 2020 do 

31. 8. 2021 ve výši 450,- Kč. 
 

 
 

4. Úplatu za školské služby (450,- Kč) budou rodiče zasílat na účet MŠ 

Nezvalovo nám 856. 

Číslo účtu: 35 – 164 935 2339/0800 

Variabilní symbol: 200 

ddmmrrrr 

Zpráva pro příjemce: jméno dítěte 

 
 

5.  Platbu za stravné budou rodiče poukazovat nadále na stávající účet – 

MŠ Dvorní. 

 

6.  Trvalý příkaz stanovte, prosím, nejpozději k 20. dni v měsíci. 

(např. trvalý příkaz na den 19. 9. xxxx = platba na říjen) 
 

 
 

V Ostravě-Porubě dne: 1.9. 2020    

   Bc. Radka Kredbová 
ředitelka mateřské školy 



Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Nezvalovo nám. 856, příspěvková organizace 
 

 
 

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE 

 MŠ Nezvalovo nám. 856 
 

 

 

 

1. Dle zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dle §123, odst. 2 tohoto 

zákona se „Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí 

nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního 

roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku“. 

 

2. Konkrétní výši úplaty stanoví ředitel školy. 

 

3.  Výši úplaty za školské služby stanovuji na období od 1. 9. 2020 do 

31. 8. 2021 ve výši 450,- Kč. 
 

4.  Úplatu za školské služby (450,- Kč) budou rodiče zasílat spolu se 

 stravným na účet MŠ Nezvalovo nám 856 

Číslo účtu : 35 – 164 935 2339/0800 

Variabilní symbol : 100 

Zpráva pro příjemce: jméno dítěte 

 

5.  Trvalý příkaz stanovte, prosím, nejpozději k 20. dni v měsíci. 

(např. trvalý příkaz na den 19. 9. xxxx = platba na říjen) 

 

 

 

V Ostravě - Porubě dne: 1. 9. 2020 

    Bc.Radka Kredbová 

 ředitelka mateřské školy 


